
Dział: Pochodne węglowodorów_1– alkohole 

1. 24g nasyconego alkoholu jednowodorotlenowego przereagowało z metalicznym sodem. Otrzymano 4,48dm
3
 

wodoru (warunki normalne). Podaj nazwę i wzór sumaryczny alkoholu. 

2. Ile cm
3
 10% roztworu NaOH o gęstości 1,11g/cm

3
 przereaguje z 4,7g fenolu. 

3. Ile wynosi pH 0,01-molowego roztworu fenolu o stałej dysocjacji K=10
—10

 ? 

4. Ile gramów dibromoetanu otrzymano z 0,5 mola etanolu, jeśli przeprowadzono jego dehydratację z wydajnością 

50% a addycję bromu do powstającego etenu z wydajnością 80%.  

5. W jaki sposób można przyrządzić 10% roztwór alkoholu etylowego mając do dyspozycji 40% roztwór tego 

alkoholu i wodę. 

6. Który z 0,001-molowych roztworów wodnych wymienionych substancji ma najwyższą wartość pH? 

a) C6H5OH b) C2H5OH  c) C2H4(OH)2   d) C2H5ONa 

7. Oblicz stosunek objętości par propanolu do objętości powietrza potrzebnego do całkowitego spalenia propanolu. 

8. 3,01*10
23

 cząsteczek tlenku węgla(II) przereagowało z 6,01*10
23

 cząsteczkami wodoru. Ile cząsteczek metanolu 

otrzymano? 

9. Do niedawna używano probierza trzeźwości, w którym wprowadzony alkohol utleniał się do kwasu przy 

równoczesnej redukcji dichromianu(VI) potasu. Wiedząc, że reakcja przebiega zgodnie z równaniem: 

…K2Cr2O7   + …CH3 – CH2 – OH   + …H2SO4   …Cr2(SO4)3 + …K2SO4 + …CH3COOH + …H2O 

a) dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronow-jonowego. 

b) dokończ zdanie: „w miarę zachodzenia reakcji roztwór zmienia barwę z ……………… na ………………”. 

10. Pewien alkohol jest nasyconym diolem. Wiedząc, że w procesie całkowitego spalania 7,6g tego związku 

otrzymano 5,49dm
3
 CO2 i 6,62g H2O. Podaj półstrukturalny wzór oraz nazwę systematyczną związku. 

11. Jaki  odczyn mają wodne roztwory etanolanu sodu i fenolanu potasu. Uzasadnij swoją odpowiedź, pisząc 

odpowiednie równania reakcji w formie jonowej skróconej. 

12. Zaproponuj wzory półsrukturalne i nazwy systematyczne dwóch alkoholi zawierających do pięciu atomów węgla 

w cząsteczce: 

a) różniących się rzędowością, 

b) będących homologami, 

c) różniących się charakterem chemicznym reszty węglowodorowej. 

13. Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki stechiometryczne w przedstawionym poniżej równania 

reakcji: 

……C2H5OH + ……I2 + ….…KOH   ……CHI3 + ……HCOOH + ..…KI + …….H2O 

 

14. Zaproponuj, w jaki sposób z karbidu i dowolnych substancji nieorganicznych otrzymać fenylometanol? Zapisz 

równania reakcji chemicznych. 

15. Ustal liczbę możliwych izomerów pewnego monohydroksylowego nasyconego alkoholu wiedząc, że 7,5g tego 

alkoholu w reakcji z metalicznym sodem powoduje wydzielenie 1,4dm
3
 wodoru w warunkach normalnych. 

16. Do otwartego naczynia wrzucono 3,2g metanolu i 2,3g sodu. Ile będzie ważyła zawartość naczynia po reakcji? 

17. Oblicz objętość wodoru powstającego w reakcji 46g metalicznego sodu z nadmiarem propanotriolu, jeżeli reakcja 

biegnie z wydajnością 80%. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18. Podaj wzory półstrukturalne dwóch homologów etanolu, których masa jest większa kolejno o 14u i 56u od masy 

alkoholu etylowego. 

19. Ile gramów alkoholu można otrzymać z 1 mola jodku etylu w reakcji z roztworem wodorotlenku sodu, jeżeli 

wydajność reakcji wynosiła 80%? 

20. Jaka objętość tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne) jest niezbędna do całkowitego spalenia takiej ilości 

etanolu, która w reakcji z sodem powoduje wydzielenie 5,6dm
3
 wodoru? 

 


